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Школа польського та європейського права (далі -  Школа) діє у відповідності до
Договору про співробітництво між Ягеллонським університетом (м. Краків, Республіка
Польща) та Тернопільським національним економічним університетом (далі -  ТНЕУ).

1. НАЗВА, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ШКОЛИ

1.1 Повна назва -  Школа польського та європейського права Тернопільського 
національного економічного університету.

1.2 Місцезнаходження -  46006, Україна, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46а.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ШКОЛИ

2.1 Школа є структурним підрозділом ТНЕУ без права юридичної особи. Її 
повноваження випливають з Договору про співробітництво між Ягеллонським 
університетом та ТНЕУ, в своїй роботі керується Статутом ТНЕУ, даним 
Положенням.

2.2 Школа реалізовує положення Договору про співробітництво між Ягеллонським 
університетом та ТНЕУ, керується Статутом ТНЕУ, даним Положенням. 
Положення про Школу, зміни та доповнення до нього затверджуються ректором 
ТНЕУ.

3. ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1 Головним завданнями Школи є:
• забезпечення виконання умов Договору про співробітництво між ТНЕУ та 

Ягеллонським університетом;
• провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, наукову, 

методичну і культурну діяльність;
• забезпечення умов для оволодіння системою знань про структуру і зміст 

польського та європейського права;
• формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, 

атмосфери доброзичливості і взаємодопомоги, поваги у стосунках між 
працівниками та слухачами Школи;

• реалізація потреби особи в інтелектуальному, культурному і моральному 
розвитку;

• організація і проведення спільно з польською стороною студентських 
наукових конференцій та семінарів;

• підготовка спільних наукових публікацій та проведення наукових 
досліджень в галузі українського, польського та європейського права;

• обмін викладачами, аспірантами та студентами, які працюють в науковому 
та науково-дидактичному напрямі між обома закладами-партнерами;

• реалізація спільних дослідницьких проектів за участю викладачів, 
наукових працівників, аспірантів, студентів обох навчальних закладів;

• поширення правових знань серед населення, підвищення його освітнього 
рівня.

3.2 Адміністрація ТНЕУ, в підпорядкуванні якої перебуває Школа, сприяє створенню 
умов для:
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• організації та проведення наукових конференцій та семінарів за участю 

працівників та студентів обох навчальних закладів;
• реалізації спільних дослідницьких проектів за участю викладачів та 

студентів обох навчальних закладів;
• обміну викладачами, науковими працівниками та студентами між вузами- 

партнерами;
• забезпечення матеріально-технічної бази для діяльності Школи;
• здійснення інформаційного забезпечення освітньої діяльності;

3.3 Школа має право:
• за погодженням з польською стороною, формувати вимоги до слухачів 

Школи;
• організовувати набір та визначати разом з польською стороною, кількість 

слухачів Школи;
• планувати, організовувати та контролювати навчально-виховний процес, 

яким передбачено курс польської юридичної мови та юридичні предмети, 
проміжні заліки, тести та кінцевий екзамен;

• організовувати консультаційну та наукову діяльність;
• визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо- 

професійних програм, установлених для вищих закладів освіти 
відповідних рівнів акредитації;

• визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу;
• розробляти та запроваджувати власні програми наукової діяльності;
• створювати у встановленому порядку необхідні структурні підрозділи;
• самостійно приймати рішення і здійснювати дії, якщо вони відносяться до 

компетенції керівних органів Школи.
3.4 Адміністрація Школи несе відповідальність за:

• дотримання вимог Закону України «Про вищу освіту», інших 
законодавчих актів, Статуту ТНЕУ;

• дотримання державних стандартів освіти;
• забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності;
• виконання умов Договору про співробітництво між ТНЕУ та 

Ягеллонським університетом.

4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1 Учасниками навчально-виховного процесу в Школі є слухачі, викладачі, та 
наукові працівники.

4.2 Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються 
законодавчими актами про освіту, Статутом ТНЕУ, цим Положенням та Договором 
про співробітництво між Ягеллонським університетом та ТНЕУ.

4.3 Права працівників Школи забезпечуються шляхом виконання умов трудового 
договору, даного Положення, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку ТНЕУ.

4.4 Крім прав передбачених у Законі України «Про вищу освіту» та Статутом 
ТНЕУ, слухачі Школи мають право:

• обирати і бути обраними до органів самоврядування ТНЕУ;
• обирати навчальні дисципліни за спеціальністю в межах, передбачених 

освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним 
планом, формувати індивідуальний навчальний план, який затверджується 
у встановленому порядку.
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5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

5.1 Організація навчального процесу в Школі здійснюється поза основним 
графіком навчального процесу в ТНЕУ, відповідно до графіку, узгодженого 
українською та польською сторонами.

5.2 Загальний зміст, рівень, обсяг та методи навчання в Школі визначаються 
польською стороною та погоджуються з українською стороною.

5.3 Мовою викладання в Школі є польська.
5.4 Мовою ведення документації є українська.
5.5 Визначення тем лекцій з польського та європейського права, форм проведення 

занять, організація проміжного та підсумкового контролю належить до компетенції 
польської сторони та узгоджується з українською стороною.

5.6 Для оволодіння студентами знаннями створюються умови, якими 
передбачається:

• варіативний компонент професійної, фундаментальної та гуманітарної 
підготовки, який передбачає широкий вибір спецкурсів, семінарів;

• вільний пошук об’єктивної істини;
• різноманітність світоглядних позицій, теорій, концепцій.

5.7 Студенти (кількість визначається сторонами щороку), які виявили високий 
рівень здібностей і наполегливості, мають право на стажування в Польщі, для 
підвищення професійного рівня.

5.8 В міру технічних можливостей додаткові заняття та консультації можуть 
проводитися як інтерактивні конференції через Інтернет.

5.9 Знання, уміння та навички слухачів у Свідоцтві про закінчення Школи 
позначаються оцінками: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно” а також 
“зараховано”.

5.10 Слухачі Школи, які порушують екзаменаційні правила, отримують 
негативну оцінку з даного предмету.

5.11 За умови успішного складання кінцевого іспиту, слухачі Школи отримають 
Свідоцтво, підписане ректором ТНЕУ та ректором Ягеллонського університету.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

6.1 Школа провадить наукову, науково-технічну та іншу творчу діяльність, 
основні завдання і порядок організації якої визначаються Договором про 
співробітництво між ТНЕУ та Ягеллонським університетом та даним Положенням.

6.2 Наукова та науково-практична діяльність Школи є одним з головних засобів 
досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою та 
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що реалізуються за рахунок:

• інтеграції навчального процесу, науки та практики;
• підготовки фахівців на основі використання досягнень науково-технічного 

прогресу та залучення студентів до участі в науково-дослідних роботах;
• організація наукової роботи у взаємозв’язку з навчальним процесом в 

межах діяльності центрів науково-дослідної творчості молоді тощо;
• проведення семінарів, наукових конференцій тощо;
• залучення провідних вчених та науковців До здійснення навчального 

процесу.
6.3 Основними суб’єктами наукової діяльності Школи є викладачі та наукові 

працівники. До проведення наукових досліджень залучаються докторанти, 
аспіранти, студенти, працівники інших організацій.
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6.4 Наукова робота студентів здійснюється у наукових групах і проблемних 
семінарах. Студенти можуть залучатися також і до інших форм наукової 
діяльності.

7. СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

7.1 Школу очолює Керівник -  спеціаліст, який призначається і звільняється 
ректором ТНЕУ. Між Керівником Школи та ТНЕУ укладається трудовий 
договір. Керівник здійснює загальне керівництво Школою і координує всю 
діяльність в рамках повноважень, передбачених Статутом ТНЕУ, 
Положенням про Школу ТНЕУ та Договором про співробітництво між 
ТНЕУ та Ягеллонським університетом.

7.2 Керівник Школи здійснює:
• загальне керівництво Школою, визначення основних напрямків її 
діяльності і несе перед ректором ТНЕУ відповідальність за результати 
діяльності Школи;

• керівництво роботою спеціалістів Школи, наукових консультантів Школи, 
викладачів польської мови;

• представництво Школи у відносинах з органами державної влади, 
місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, 
установами, організаціями всіх форм власності.

Кервник має право:
• формувати і погоджувати з польською стороною графік навчального 

процесу;
• в межах повноважень та доручень, наданих йому ректором ТНЕУ, 

затверджувати відповідні документи;
• пропонувати заходи удосконалення організаційної структури Школи та 

подавати їх ректорові ТНЕУ для затвердження.
7.3 Керівник Школи відповідає:
• за діяльність Школи в цілому;
• за дотримання умов, передбачених Договором про співробітництво між 

ТНЕУ та Ягеллонським університетом;
• за морально-психологічний клімат у трудовому та студентському 

колективі Школи.
7.4 Трудові та інші взаємовідносини Школи із студентами-слухачами, 

викладацьким персоналом регламентуються та регулюються згідно з 
законодавством України та Статутом ТНЕУ.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ

8.1 Припинення діяльності Школи здійснюється у формі ліквідації.
8.2 Школа ліквідовується після розірвання Договору про співробітництво між 

ТНЕУ та Ягеллонським університетом.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1 Положення про Школу розроблено на основі Закону України «Про вищу 
освіту», інших нормативних документів Міністерства освіти і науки 
АУкраїни, Статуту ТНЕУ, Договору про співробітництво між ТНЕУ та 
Ягеллонським університетом.
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9.2 Положення регламентує основні питання організації та діяльності Школи. 
Виконання норм даного Положення є обов’язковим для всіх працівників 
Школи.

Керівник Школи польського та європейського права ^ Л.М.Саванець

Погоджено:

Проректор з науково-педагогічної робот: 
(міжнародна та інформаційна діяльність) )■

Начальник юридичного відділу

О.П.Адамів

С.В.Банах


